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Γρανά Αρχέλαο 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε 37η συνεδρίαση του έτους 2019. 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η οποία θα γίνει στις 3/10/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30μ.μ. 
στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας 
Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.  
 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 

 

1. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης, Προκήρυξης, περίληψης Διακήρυξης και επιτροπής 
διαγωνισμού για τη Δημοπράτηση του έργου: «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού από διασταύρωση 
με δημοτική οδό Σκαρή – Κτηνιατρείου Καλαμπακίου μέχρι σφαγεία Αγ. Αθανασίου μήκους 1.000 
μέτρων» προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ.  

2. Εισήγηση για την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο: 
«Εκμίσθωση ιδιωτικών μηχανημάτων έργων για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Δράμας 2019-2020» 
προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Θ. Σιδηρόπουλος (Π.Ε. Δράμας). 
 

3. Εισήγηση για την έγκριση της διακήρυξης ανοικτού δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού και 
συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Π.Ε. Καβάλας για το έτος 2020», προϋπολογισμού με 
Φ.Π.Α. 74.400,00 ευρώ.  
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Γ. Βαμβατήρα (Π.Ε. Καβάλας). 
 

4. Εισήγηση για την λήψη απόφασης επί της ένστασης της ένωσης οικονομικών φορέων «ΔΟΣΙΟΥ 
ΜΑΡΙΑ - ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε. – ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»  κατά της υπ’ αριθμ. 177/2019 Απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ. περί εγκρίσεως του πρακτικού 3 της Επιτροπής 
διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανακατασκευής κόμβων στην ΑΡ.9 ΕΠ.Ο.», 
προϋπολογισμού 114.950,00 ευρώ. 



5. Εισήγηση για την: Α. Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: 
«Παρεμβάσεις για άρση επικινδυνότητας στην εθνική οδό 55» προϋπολογισμού 1.000.000,00 
ευρώ και Β. Εξουσιοδότηση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης να ενεργεί εκ μέρους της Οικονομικής 
Επιτροπής σε ότι αφορά την έγγραφη ειδοποίηση του προσωρινού αναδόχου και των λοιπών 
συμμετεχόντων στον διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 4 της Διακήρυξης του έργου. 

6. Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης παράτασης για την ολοκλήρωση της προμήθεια ενός 
αλατοδιανομέα για το μηχάνημα έργου ΜΕ 89601 της Π.Α.Μ.Θ.-Π.Ε. Ξάνθης», προϋπολογισμού 
με Φ.Π.Α. 35.263,96 ευρώ.  
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Λάμπρου (Π.Ε. Ξάνθης). 
 

7. Εισήγηση για την έγκριση παράτασης συμβάσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας  
Έβρου για  την σχολική χρονιά 2019-2020. 

8. Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων όλων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και των δημοσίων συμβάσεων άνω 
και κάτω των ορίων, του ανοιχτού  διεθνούς, μειοδοτικού (πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια 
καυσίμων θέρμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 86.784,37 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. 
(Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Μ. Φραγκιαδουλάκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

9. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Της 
συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών γέφυρας του επαρχιακού οδικού δικτύου Νο4 στην ανατολική είσοδο 
Φυλακτού», προϋπολογισμού 28.700,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

10. Εισήγηση για την έγκριση 1
ου

 πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης/αξιολόγησης) διαγωνισμού, 
ανοικτής διαδικασίας, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση τμημάτων της ΕΟ51 
Β. Έβρου», προϋπολογισμού 1.500.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

11. Εισήγηση για την έγκριση: Α. Του σχεδίου της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και Β. Της  
Επιτροπής Διαγωνισμού για την διεξαγωγή της Δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση 
επειγουσών & επικίνδυνων φθορών γέφυρας του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου Νο6 
στη Χ.Θ.0+970, πλησίον του οικισμού Μάνδρας», προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

12. Εισήγηση για την έγκριση των όρων της διακήρυξης, της αντίστοιχης περίληψης και της 
συγκρότησης των επιτροπών διενέργειας, ενστάσεων και παραλαβής, του συνοπτικού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανήματων, φορτηγών και 
επιβατικών  οχημάτων για τα έτη 2019-2020», ενδεικτικού  προϋπολογισμού 74.400,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 

13. Εισήγηση για την έγκριση ακύρωσης εν΄ μέρει της υπ’ αριθμ. 396/2019 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1015/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και έγκριση των 
όρων νέας διακήρυξης ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, της παροχής υπηρεσιών: 
«Επισκευή ηλεκτροκινητήρα Μ.Τ. αντλιοστασίου κεφάλης Άρδα», με προϋπολογισμό 111.600,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. 

       (Εισηγήτρια των ανωτέρω θεμάτων η Χρ. Μαυράκη (Π.Ε. Έβρου). 
 

14. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών 
Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. 

15. Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των 
κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. και της Π.Ε. Ροδόπης για διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, λόγω 
αλλαγής του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο 
ημερομίσθιο. 

16. Εισήγηση για την έγκριση Διακήρυξης Δημόσιας Πλειοδοτικής Δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρου 
λειτουργίας κυλικείου στις εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης επί 
της οδού Φιλίππου 82 (πρώην Δ.Ε.Β.) στην Κομοτηνή. 
(Εισηγητής των ανωτέρω θεμάτων ο Τρ. Εξάρχου (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

17. Εισήγηση για την έγκριση ανάθεσης δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. ενώπιον 
του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών σε ασκηθείσα αγωγή της Αγγελίδου Μαρίας που αφορά 
σύμβαση πρόσληψης υπαλλήλου. 
(Εισηγήτρια του ανωτέρω θέματος η Ε. Τζιαμπάζη (Π.Α.Μ.Θ.). 
 



18. Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού αρ. 2 της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Σύστημα 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και Υποθέσεων για 
Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών Εντός του Φορέα και προς τους Πολίτες» συνολικού 
προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 74.000,00 ευρώ, με αριθμό διακήρυξης 2/2019 και αριθμό ΑΔΑΜ: 
19PROC005259579. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Π. Μπονόβας (Π.Α.Μ.Θ.). 
 

19. Εισήγηση για την έγκριση δικαιολόγησης απουσίας μελών της Οικονομικής Επιτροπής από τη 
συνεδρίαση. 
(Εισηγητής του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής). 
 

20. Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και 
Περιφερειακών Συμβούλων της Π.Α.Μ.Θ. 

 
Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.  

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

1. Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ                                                 

2. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΑΜΘ  

3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων                                                    

4. Ναλμπάντη Κωντσαντίνο 

5. Κουρτίδη Κωνσταντίνο 

6. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριο 

7. Γάκη Χρήστο 

8. Εξακουστό Κωνσταντίνο 

9. Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά 

10. Αργυρίου Νικόλαο 

11. Ζαμπουνίδη Ιωάννη 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 

 

 

 

 

  

 


